WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DROGI
GMINNEJ W CELU:
- prowadzenia robót
- umieszczania w nim urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z
potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
I/3
Wymagane dokumenty:
1. Czytelnie wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi
gminnej (wniosek do pobrania w pokoju nr 230 oraz na stronie internetowej
www.nadarzyn.pl - bip.)
2. Załączniki do wniosku:
1) plan sytuacyjny w skali (1:1000; 1:500) z określonym obrysem i wymiarami zajętej
powierzchni pasa drogowego.
2) projekt budowlany ( do wglądu)
3) kopia decyzji lokalizacyjnej wydanej przez zarządcę drogi
4) zatwierdzony projekt organizacji ruchu lub
informację o sposobie zabezpieczenia robót
5) szczegółowy harmonogram robót- w przypadku etapowego prowadzenia robót
6) kopię ważnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenie
7) upoważnienie - oryginał lub urzędowo poświadczona kopia- jeżeli występuje
Termin załatwienia:
do 30 dni od daty złożenia wniosku z kompletem wymaganych dokumentów
Tryb załatwienia sprawy:
Pisemnie, w formie decyzji
Miejsce złożenia dokumentów:
Kancelaria Urzędu Gminy Nadarzyn, pok. Nr 100 , ul. Mszczonowska 24, Nadarzyn
w godzinach: poniedziałek w godz. od 9.00 do 17.00;
wtorek - czwartek w godz. od 8.00 do 16.00.
piątek w godz. od8.00 do 15.00
Jednostka odpowiedzialna:
Referat Inwestycji Urzędu Gminy Nadarzyn
Odbiór dokumentu:
W Referacie Inwestycji Urzędu Gminy Nadarzyn, - pokój nr 230 ( w godzinach pracy
Urzędu)
Opłaty:
Za zajęcie pasa drogowego pobierane są opłaty :
- za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót,
- za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej
niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego. wg stawek określonych uchwałą nr
XXVI/571/2004 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 21 lipca 2004r.
Opłatę za zajęcie pasa drogowego należy wnieść do kasy Urzędu Gminy Nadarzyn lub na
konto Urzędu Gminy Nadarzyn, 05-830 Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24
Opłaty:
Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa,
skarbowej w wysokości 17 zł

podlega opłacie

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, w terminie
14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Nadarzyn.
Uwagi:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu
prowadzenia robót należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku
i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji.
2. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót wydaje
się na czas określony.
3. Zajmujący pas drogowy jest zobowiązany powiadomić zarząd drogi o zakończeniu robót i
przywróceniu zajmowanego odcinka pasa do poprzedniego stanu użyteczności oraz
dokonać jego komisyjnego odbioru.
4. Ze względu na potrzeby związane z zarządzaniem drogami, wymogi wynikające z
warunków technicznych dróg publicznych i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz
istniejące warunki atmosferyczne, może nastąpić odmowa wydania zezwolenia.
5. Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia pobiera się opłaty karne w wysokości
dziesięciokrotnej należnej opłaty. Przez zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia rozumie
się: samowolne zajęcie pasa, przekroczenie terminu zajęcia lub zajęcie większej
powierzchni niż określona w zezwoleniu.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 260 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 86, poz. 960 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.)
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania
niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6, poz. 33 z późn. zm.)
5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430).
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia
warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego ( Dz. U. Nr 140, poz. 1481)
7. Uchwała Nr XXVI/571/2004 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 21 lipca 2004r. w sprawie
wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego.
Opracowanie: Marianna Przywoźna

